
הקדמה
הֵנִיף ֲאשֶׁר  אִיׁש,  וְכָל ָזהָב,    כְּלִי כָּל   וְכּומָז וְטַבַַּעת  ָונֶזֶם  חָח  הֵבִיאּו  לֵב,  ְנדִיב  כֹּל  הַּנָשִׁים;  עַל ָהאֲָנשִׁים,   וַיָֹּבאּו 

לַיהָוה. ָזהָב  1תְּנּוַפת 

ָהֲא ַהגַּּבָאִיןוַיָּבאּו  שֶׁיְּקַבְּלּו  ּכְדֵי  בַּּנְדָָבה,  ְלהַסְכִּים  שֶּׁלֶָהן  הָאֲָנשִׁים  ּבָאּו  ַהּמִתְַנדְּבות  הַּנָשִׁים  הַּנָשִׁים. עִם  עַל   ָנשִׁים 
מוָּעט. דָּבָר  אֶּלָא  הַּנָשִׁים  מְקַבְּלִים ִמן  שֶׁאֵין  2ֵמֶהן, 

חְַכמַתֵל ִאּשָׁה  ַהּשֵׁׁש.וְכָל ְוֶאת   ַהּשָׁנִי, תּוַֹלַעת  ֶאת   ָהאְַרּגָמָן, ְוֶאת ַהתְּכֵֶלת  ֶאת   מַטְֶוה,   וַיָּבִיאּו   ָטוּו; בְָּידֶיָה     ב,
אֲשֶׁר הַּנָשִׁים הָעִזִּים.וְכָל ֶאת טָוּו,  ּבְחְָכָמה:  ֹאתָָנה,  לִּבָן  3ָנשָׂא 

 דין נשואה הוא שתהיה בבית הבעל והוא מדאורייתא, שלכן איתא בקידושין דף ל' שאשה אין סיפק בידה
 לקיים מצות כבוד אב ואם מפני שרשות אחרים עליה שלכאורה תמוה טובא הא שעבוד מלאכה דאשה

…לבעלה הוא רק מדרבנן ואיך אמר זה על הקרא דנאמר איש, 

 אלא צריך לומר משום דאף שמן התורה ליכא דין שעבוד מלאכה על האשה מכל מקום איכא דין על
 האשה שתהיה אצל בעלה שזהו עיקר נישואין ואם כן אין סיפק בידה לילך אצל אביה להאכילו ולהשקותו

4ולעשות כל עניני כבוד.

וגמרא  משנה
 ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת מבשלת ומניקה את בנה מצעת לו המטהמתני' 

ועושה בצמר

הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת

שתים אין מבשלת ואין מניקה את בנה

שלש אין מצעת לו המטה ואין עושה בצמר

ארבע יושבת בקתדרא

רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה

5רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה לידי שיעמום:

 רשב"ג אומר וכו': היינו תנא קמא איכא בינייהו דמיטללא בגורייתא קיטנייתא ונדרשיר: [רש"י:גמרא 
 משחקת בכלבים דקים ושחוק שקורין אישקקי"ש לידי זימה איכא לידי שיעמום ליכא דאין שיעמום אלא

6ביושב ותוהא ובטל לגמרי:]

.קשרשמות לה:כב – 1
.קשרספורנו שם – 2
שמות לה:כהכו.3
שו"ת אגרות משה או"ח חלק א' סימן קנ"ח ד"ה והנה באשה לאחר נישואה, ועיין או"ח חלק ד' סימן ג' אות א'.4
כתובות נט:5
שם סא:6
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ם" רמב
או הגיורת  ואחת  ישראל  בת  אחת  קטנה    בין גדולה    בין בעולה    בין בתולה    בין אשה  אדם   כשנושא 

המשוחררת יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים:

 והעשרה שלשה מהן מן התורה ואלו הן. שארה. כסותה. ועונתה. שארה אלו מזונותיה. כסותה כמשמעו.
 עונתה לבא עליה כדרך כל הארץ. והשבעה מדברי סופרים וכולן תנאי בית דין הם. האחד מהם עיקר
 כתובה. והשאר הם הנקראין תנאי כתובה ואלו הן. לרפאתה אם חלתה. ולפדותה אם נשבית. לקוברה אם
 מתה. ולהיות נזונת מן נכסיו. ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה. ולהיות בנותיה ממנו ניזונות
 מנכסיו אחרי מותו עד שתתארסנה. ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשין כתובתה יותר על חלקם בירושה

שעם אחיהם:

 והארבעה שזוכה בהן כולם מדברי סופרים ואלו הן. להיות מעשה ידיה שלו. ולהיות מציאתה שלו. ושיהיה
אוכל כל פירות נכסיה בחייה. ואם מתה בחייו יירשנה. והוא קודם לכל אדם בירושה:

 ועוד תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האשה כנגד מזונותיה. ופדיונה כנגד אכילת פירות נכסיה. וקבורתה
 כנגד ירושתו לכתובתה. לפיכך אם אמרה האשה איני ניזונית ואיני עושה שומעין לה ואין כופין אותה.
 אבל אם אמר הבעל איני זנך ואיני נוטל כלום ממעשה ידיך אין שומעין לו שמא לא יספקו לה מעשה ידיה

במזונותיה. ומפני תקנה זו יחשבו המזונות מתנאי הכתובה: ...

 התנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהן. או שהתנת האשה שלא יזכה הבעל באחד מן
 הדברים שהוא זוכה בהם התנאי קיים חוץ משלשה דברים שאין התנאי מועיל בהן. וכל המתנה עליהן תנאו

7בטל. ואלו הן. עונתה. ועיקר כתובתה. וירושתה:

 מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה. ומה היא עושה לו הכל כמנהג המדינה. מקום שדרכן לארוג אורגת.
 לרקום רוקמת. לטוות צמר או פשתים טווה. ואם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלו אינו
 שהפשתן מזיק את הפה ואת השפתים והטויה היא המלאכה המיוחדת  כופה אלא לטוות הצמר בלבד.

לנשים שנאמר וכל אשה חכמת לב בידיה טוו:

 דחקה עצמה ועשתה יותר מן הראוי לה המותר לבעל. היה לו ממון הרבה אפילו היה לה כמה שפחות
 אינה יושבת לבטלה בלא מלאכה שהבטלה מביאה לידי זמה. אבל אין כופין אותה לעשות מלאכה כל היום

כולו אלא לפי רוב הממון ממעטת במלאכה:

 המדיר את אשתו שלא תעשה מלאכה כלל יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה לידי זמה. וכן כל אשה
 רוחצת לבעלה פניו ידיו ורגליו ומוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המטה ועומדת ומשמשת בפני בעלה
 כגון שתתן לו מים או כלי או תטול מלפניו וכיוצא בדברים אלו. אבל אינה עומדת ומשמשת בפני אביו או

בפני בנו:

 ומלאכות אלו עושה אותן היא בעצמה ואפילו היו לה כמה שפחות אין עושין מלאכות אלו לבעל אלא
אשתו:

 יש מלאכות אחרות שהאשה עושה לבעלה בזמן שהן עניים ואלו הן. אופה הפת בתנור ועזרא תיקן שתהיה
 אשה משכמת ואופה כדי שתהיה הפת מצויה לעניים ומבשלת את התבשילין ומכבסת את הבגדים ומניקה
 את בנה ונותנת תבן לפני בהמתו אבל לא לפני בקרו. ומטחנת. כיצד מטחנת יושבת בריחים ומשמרת
 הקמח ואינה טוחנת. או מחמרת אחר הבהמה כדי שלא יבטלו הרחים. ואם היה דרכן לטחון ברחים של יד

טוחנת:

 בד"א בעניים אבל אם הכניסה לו שפחה אחת או נכסים שראוי לקנות מהן שפחה אחת או שהיתה לו
 שפחה אחת או שהיה לו ממון כדי לקנות ממנו שפחה אחת אינה מטחנת ולא אופה ולא מכבסת ולא נותנת

. שלחן ערוך אה"ע סימן ס"ט.קשריד החזקה אישות טו:או – 7
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 תבן לפני בהמתו. הכניסה לו שתי שפחות או נכסים הראויין לקנות מהן שתי שפחות או שהיו לו שתי
 שפחות או שהיה ראוי לקנות שתי שפחות אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה אלא נותנת אותו לשפחה

להניק:

 נמצאו כל המלאכות שכל אשה עושה אותן לבעלה חמש מלאכות. טווה ורוחצת פניו ידיו ורגליו ומוזגת
 את הכוס ומצעת את המטה ועומדת ומשמשת בפניו. והמלאכות שמקצת הנשים עושות אותן ומקצתן אינן

8עושות שש מלאכות. מטחנת ומבשלת ואופה ומכבסת ומניקה ונותנת תבן לפני בהמתו:

 הרי שיש שתי מיני מלאכות: מלאכות הבית, ועשייה בצמר, היינו בשביל הרווחה. ויש גם ענין שלישי שתעבוד כדי שלא
  ויש גם שני9תתבטל ותבא לידי זימה ושיעמום (וקיימא לן שחוששים גם לזימה, ולא מהני מה שמשחקת בכלבים וכו').

דינים: חייבת לעשות מלאכות אלו, והבעל זוכה במעשה ידיה.

המנהג   כפי מלאכה

גמרא
הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו

 כל היכא דלאו אורחא שומעין לה היא אורחא והוא לאו אורחיה מאי בתר דידיה אזלינן או בתר דידה
אזלינן

10ופשיטנא ליה מהא עולה עמו ואינה יורדת עמו ...

הראשונים  דברי
11הלכך פסק רבינו ברוך דהאידנא נשים שלנו דלאו אורחייהו לטחון ולכבס דאין כופין אותם:

 ומסתברא דהוא הדין בשאר כל המלאכות אינה חייבת בהן עד שתהא אורחיה ואורחא ונקט הנקה שיש בה
12צד דפעמים היא רוצה והבעל אינו רוצה:

13והוא הדין לכל שאר המלאכות עד שיהא אורחיה ואורחא.

הפוסקים  דברי
14כל אלו המלאכות אין מחייבים אותה אלא אם כן יהיה דרך משפחתו ומשפחתה לעשותן:

 נמצינו למדים לכל הפירושים שלענין הדין אם הכניסה נדוניא רבה כדי לקנות שפחה אינה משועבדת
 לעשות אותן מלאכות אפילו היה דרכה לעשותן ואם לא היה דרכה לעשות אותן מלאכות אפילו לא

.קשרשם כא:אז – 8
שלחן ערוך אה"ע סימן פ' סעיף ב', חלקת מחוקק ס"ק ו'.9

כתובות סא.10
 מרדכי שם רמז קפ"ב, וכן איתא בהגהת מיימוניות (אישות פרק כ"א אות ב'), וכן הביא ההגהות אשר"י (פרק אף על פי סימן כ"ג) בשם11

מהרי"ח, והובאו דבריהם בבית שמואל שם ס"ק ח'.
רא"ש שם פרק אף על פי סימן כ"ב.12
ספר מישרים לרבינו ירוחם נתיב כ"ג חלק ה' דף נח. טור א'.13
ש"ע שם סעיף י', על פי דברי הטור שם, וביאר הבית יוסף שמקור הדברים הוא מאותה סוגיא של הנקה (וכמו שראינו ברא"ש).14
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15הכניסה לו נדוניא אינה משועבדת לעשותן:

 אבל מה שיש להסתפק אם היא לא הכניסה נדוניא וגם הוא עני אבל בני משפחתו דרכם להיות להם
 שפחות דקיימא לן עולה עמו ואינה יורדת עמו אם כופה אותה לעשות המלאכות הנזכר כיון דשניהם

…עניים: או דלמא אמרינן בזה עולה עמו ואינה יורדת עמו 

 הילכך מסתברא לי דבין אם בני משפחתה דרכם להשתמש בשפחות או בני משפחתו אינו כופה אותה
16לעשות המלאכות הנזכר ואין דין משנתינו אלא בששניהם עניים ובני משפחתם עניים

" ל     חז של בהסדר רוצים אינם
17תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה

האשה
אמר רב הונא אמר רב יכולה אשה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה

 קסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות
18בידה

 וכתב הרא"ה ז"ל דכל שאמרה איני ניזונת ואיני עושה מיד נתבטלה תקנתה ושוב אינה יכולה לומר ניזונת
 ואני עושה שאינו בדין שיהא הרשות בידה לשנות הדבר כל פעם כמו שתרצה שאם כן כשלא תמצא
 מלאכה תרצה להיות ניזונת וכשתמצא תאמר איני ניזונת ולקתה מדת הדין אלא ודאי מיד שאמרה אי

אפשי בתקנת חכמים הפסידה ושוב אין לה מזונות

והוא הדין נמי דאין לה כסות דכסות בכלל מזונות הוא

 ומיהו כי אמרינן שיכולה אשה שתאמר לבעלה כו' דוקא במעשה ידיה דמעשה ידיה הוא דתקינו ליה רבנן
 תחת מזונות אבל שאר מלאכות השנויות במשנתינו [נט:] כגון טוחנת ואופה ומבשלת אינה יכולה להפקיע

19עצמה מהן

ואינה עושה שום מלאכה ממלאכות שהאשה חייבת לבעלה חוץ שאופה ומבשלת ועושה צרכי הבית

 וכן כתב רבינו אפרים כתובות ולא תהיה בטלה שהבטלה מביאה לידי זימה אלא כופין אותה שתעשה
מלאכה ותהיה שלה

20וכתבו המפרשים שיכולה לחזור בה כל זמן שתרצה

 ואי הוה אמרינן דכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה לא מפקעת עצמה אלא מעשיית צמר שהוא עיקר
…מעשה ידיה אבל שאר מלאכות כגון טוחנת ואופה כו' עבדא 

 שו"ת בית יוסף דיני כתובות סוף סימן ט"ו (אחרי שהאריך לפלפל בסוגיא זו). ועיין דינא דחיי לאוין פ"א דף ק"ג טור א', ובאוצר הפוסקים15
סימן פ' ס"ק מ"ד.

שו"ת רדב"ז חלק א' סימן שי"ח, הובא באוצה"פ שם אות ב'.16
כתובות שם מז:.17
שם נח:, ע.:.18
ר"ן שם כג: בדפי הרי"ף.19
רבינו ירוחם שם דף נז: טורים א'ב'.20



 אבל אין נראה אלא כי אמרה איני ניזונת ואיני עושה פטורה מכל ז' מלאכות וכי עבדא שאר מלאכות
…פוחתין לה מעשיית בצמר 

 אבל מכל מקום נראה דכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה דפטורה מכל המלאכות שאם תעשה לו מלאכות
21אחרות אם כן לעולם לא תעשה לעצמה ובמאי תהא ניזונת

 י"א דכל אשה האומרת איני ניזונת ואיני עושה נתבטלה התקנה ואינה יכולה לחזר בה ולומר אני ניזונת
ואני עושה

22ויש חולקין

 וי"א דאפילו באומרת איני ניזונת ואיני עושה צריכה לעשות צרכי הבית ולזה כופין אותה אף על פי
23שאינה ניזונת:

  כתבו שאין לחייב ולכוף את האשה נגד דעת הפוטרים, וכן מסקנת פסקדין של25 והבית שמואל24אולם החלקת מחוקק
26ר' י. א. הלוי הרצוג, ר' ע. הדאייא ור' י. ש. אלישיב

הבעל
אלא באומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך

אי הכי פרנס למה לה

27בדלא ספקה

 מהא משמע דאפילו לרב הונא דאמר [נח:] מזוני עיקר יכול לומר לה כן בדספקא ובדלא ספקא נמי יכול
28לומר לה שתקח מעשה ידיה בדמי מזונותיה ושישלים השאר

29הבעל שאמר איני זנך ואיני נוטל מעשה ידיך אין שומעין לו

30אבל יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך ומה שאינו מספיק אשלים לך:

  חולק ודעתו שכל זמן שהבעל כאן ליכא מאן32 שיש כמה ראשונים שחולקים על הר"ן, והבית מאיר31וכתב הבית שמואל
33דפליג.

 ויש להעיר שחוץ מדין איני ניזונת וכו' וצא מעשה ידיך וכו', אם התנו הבעל והאשה בתחילה נישואיהן שלא יקבל הבעל
את מעשה ידיה, הרשות בידם, וכנ"ל שסילוק מועיל ברוב זכויות הבעל והאשה.

תוספות כתובות סג. ד"ה רב הונא.21
הגהת רמ"א סימן ס"ט סעיף ד', ועיין שם באוצה"פ ס"ק כ'כ"א.22
הגהת רמ"א סימן פ' סעיף ט"ו.23
ס"ק כ"ז.24
ס"ק כ"א.25
, ועיין אוצה"פ ס"ק ס"ב.קשרפסקידין של בתי הדין הרבניים בישראל, כרך ב' עמוד ג' – 26
כתובות ע:.27
ר"ן שם לא: בדפי הריף.28
ש"ע סימן ס"ט סעיף ד'.29
הגהת רמ"א שם.30
ס"ק ד'31
שם. שתי הדיעות הובאו בפתחי תשובה שם ס"ק ב'.32
ועיין אוצה"פ ס"ק כ"ד באורך.33
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הזה    בזמן האשה מלאכת
שלשה דינים: מעשה ידים, מותר מעשה ידים (העדפה) ומציאה.
34נחלקו הרמ"ה והרא"ש באינה ניזונת אם זוכה הבעל במציאתה.

 נחלקו הפוסקים בדין העדפה שעל ידי הדחק, וכמה אחרונים העלו כדעת הב"ח שהמנהג שלא להוציא מידה דמי מלאכה
35שעל ידי הדחק, אבל החזון איש חולק.

הראשונים  דברי

 וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הרי אני עושה
36ואוכלת השביחה לעצמה:

 והוא דלא שקלה מזוני דאי שקלה מזוני לא דתנן אלמנה נזונת מנכסי יתומין ומעשה ידיה שלהן (כתובות
37צה:)

 ואלמנה שאמרה בבית דין ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה והוא דלא שקלא
38מזוני דאי שקלא מזוני הא תנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומין ומעשה ידיה שלהן

 והראב"ד פירש אף על פי שהיא ניזונת אין השבח שהשביחה הקרקע שלהן שלא אמרו מעשה ידיה שלהן
 אלא במעשה ידיה הקבועים כגון טווה או אורגת אבל במלאכה אחרת שאין דרכה בכך לא כיון שאינם

39יכולים לשנותה לאותה מלאכה אם עשתה הרי הוא לעצמה

 ומתוך לשונו משמע דשאין נוטלת בשבח כלום ולא נהירא דדוקא אשה יורשת אחיל הוא דמחלי אהדדי
 אבל אשה שאינה יורשת הוי אצל הבנים כיורדת בנכסי אחר ונוטלת שכר טירחה אך שידה על התחתונה
 ליקח בשדה שאינה עשויה ליטע את ההוצאה אם השבח מרובה ואם הן מעות אינה נוטלת רק שכר טרחה

40דבר מועט כיון שלא קבלה עליה אחריות

חייבת לטרוח לסתור ולבנות ולעקור ולנטוע ולא להשכיר כלום ולהתעסק ברבית אלא אינה   [האשה] 
 לעשות בצמר הקצבה השנויה במשנתינו, ואם רצה הבעל לשנותה למלאכה אחרת אינו רשאי שאינה אצלו
 כעבדו ושפחתו הכנענים שיכול לשנותן אכל מלאכה, ואי נמי העבדים ואי נמי פועלים בשאמר להם עשו
 עמי מלאכה היום ולפיכך מציאתן לבעל הבית, מה שאין כן במציאת האשה דמן הדין מציאתה לעצמה

…אלא שתקנו שתהא לבעל משום איבה, 

 וכיון שכן אם ניזונת משל יתומים אם השביחה או הרויחה במעות למה אנו דנין שבח וריוח זה במעשה
…ידיה להיות ליתומים. 

 אלא מן הדין הייתי אומר שכל הריוח לעצמה ומשלמת ליתומים כמו שנתבטלה ממעשה ידיה, כפועל
ששכרו בעל הבית לעבוד עמו שמציאתו לעצמו ומשלם אגר בטלה לבעל הבית.

 ואפשר שהאשה אינה משלמת אפילו אגר בטלה, שכל שהיא עושה אמרו שמעשה ידיה לבעל ואי נמי
41שכופה לעשות, אבל אם נתבטלה ולא עשתה אינה חייבת לשלם ...

טור סימן פ"ד, חלקת מחוקק ס"ק ב' ובית שמואל ס"ק א'.34
סימן פ' סעיף א', ח"מ ס"ק ב', ב"ש ס"ק ב', אוצה"פ ס"ק ו' אות ב'.35
משנה כתובות קמג:36
רשב"ם שם ד"ה ואם אמרה.37
רשב"ם שם קמד. ד"ה באשה יורשת.38
טור סימן צ"ה, ושם הביא גם דברי הרשב"ם ודברי הרא"ש שנביא להלן.39
רא"ש שם פרק מי שמת סימן י'.40
שו"ת הרשב"א (מכון אור המזרח / מכון ירושלים תשנ"ח) חלק ד' סימן קנ"ב ד"ה ומה שאמרתם שכל שהיא ניזונת מהיתומים, עמודים עז41

עח, הובא בית יוסף סימן צ"ה.



 ואם תאמר כל שהיא ניזונת משל יתומים על כרחין אפילו אמרה ראו כל השביחה ליתומים הוא כדתנן
 ומעשה ידיה שלהם, אני אומר אם לדין יש תשובה, שהרי אין האשה חייבת לטרוח ולבנות ולעקור ולנטוע
הבעל רצה  ואם    במשנתינו, השנויה  כקצבה  בצמר  לעשות  אלא  ברבית  ולהתעסק  כלים  להשכיר   ולא 
 לשנותה למלאכה אחרת אינו רשאי שאינה אצלו כשפחה הכנענית שיכול לשנותה לכל מלאכה ולפיכך
 מציאתה לרבה, מה שאין כן במציאת האשה דמן הדין מציאתה לעצמה אלא שתקנו שתהא לבעל משום

…איבה 

 אלא שאפשר לומר שהריוח שלה ומשלמת ליתומים כל מה שנתבטלה ממעשה ידיה כפועל ששכרו בעל
הבית לעדור עמו שמציאתו לעצמו ומשלם אגר בטלה לבעל הבית,

 ואפשר שהאשה אינה משלמת כלום שכל שהיא עושה אמרו שמעשה ידיה לבעלה ואי נמי שכופה לעשות,
 וזה נראה לי עיקר. 42…אבל אם נתבטלה ולא עשתה אינה חייבת לשלם, 

? הזה       בזמן אחרות במלאכות חייבת אשה האם
 אם אין דרכם כלל במלאכות אלו אלא באחרות, כגון חרישה וזריעה או כמו  …יראה לעניות דעתי 
 בזמנינו בעסק משא ומתן, ומכל שכן ליסע בשווקים, עם כל זה שמנהגם כך מרצונם הטוב מכל מקום אינו
 וסתמא משמע אפילו דרך נשי מדינה זו אף  וכן משמע מתשובת רשב"א  …כופה אלא לטוות בצמר,  … 
מעשה ידיה  כמותר  השביחה דינו אלא דסבירא ליה דאם     הרשב"ם שם נראה שמודה,  ואפילו  בהנהו.

43דליורשים. ודעת הרשב"א שאינו מדמה להעדפה שעל ידי הדחק צ"ע לפום ריהטא.

 עוד זאת אומר, שכיום הזה שעבודה מכנסת של אשה מסוג אותן עבודות שקבעו חז"ל שנעשית בבית,
 כמעט שאינן מצויות כלל. מאידך – הבנות עוד בטרם נישואיהן לומדות מקצועות שונים ומגוונים, כגון:
 מורות, עובדות משרד, או מקצועות מדעיים, הרי עם נשואיהן [בפרט כמו שמצוי היום – עם בני תורה],
 הרי זה כמותנה ועומד מעיקרא, שמתחיבת, במדה שמשוחררת מהתעסקות שוטפת של צרכי הבית עצמם,
 כגון גידול ילדים וכיוצא בו, לעסוק במקצוע שרכשה לה, ומעשי ידיה שייכים לבעל, אלא אם כן תאמר

44איני ניזונת ואיני עושה.

 וצדק ב"כ האשה בדבריו המיוסדים על כמה אסמכתאות, שאין לחייב האשה בעבודות הנהלה או פקידות
 וכדומה, שאינן מסוג עבודות טוית צמר, למרות שהאשה מוכשרת לזה, וכמה נשם עוסקות בזה. הדבר
 ובבית מאיר סימן (ס') [פ'] למד כן גם מדברי הרמב"ם בפרק כ"א מהלכות  …מבואר בשו"ת הרשב"א 

45אישות.

 [רוב] נשים העושות מלאכה הוא בפקידות או בהוראה, ... דלא מסתבר שיוכל הבעל לכוף לאשתו לצאת
 לשוק בזמן שכל ההיתר לנשים לצאת לשוק אינו לפי רוח חכמים (עיין פרק ט הערה קכז מדברי הרמב"ם),
 ובפרט כשהרבה מלאכות כגון לעמוד בחנות או לעבוד בפקידות רחוק ממדת הצניעות, וידוע שבעוה"ר
 הרבה מכשולים יוצאים מזה, ובודאי שמצוה גדולה לאדם שלא יתן לאשתו להמצא בשוק כל כך, ודי לנו
 במה שהן מוכרחות (וזכורני שלפני עשרות שנים הרבה מנקיי הדעת בירושלים היו יוצאים בעצמם למכולת
 ולשאר דברים שהם צרכי הבית, וויתרו על כבודם וטרחתם משום צניעות), ועיין שו"ת רדב"ז ח"ג סימן
 תפ"א, ועל כן נלענ"ד שאין שום דין כפיה לאשה לצאת ולהרויח, ואדרבא, חייב למונעה מכך, ובעוה"ר

46נחשב הדבר כמעלה בשידוך שיש לאשה מקצוע, וכל שכן משרה שתוכל לצאת ולהרויח,

 [האשה] אומרת שהלכה לעבוד בתפירה בבתים זרים או בחנויות, ופשוט הדבר שלא היתה מחויבת לעבוד
…מחוץ לביתה מדין חיוב שיש לבעל על אשתו, ואם כן נראה דהוה ליה העדפה על ידי הדחק 

רשב"א שם חלק ב' סימן ל"א עוד מסתברא, עמודים לאלב.42
בית מאיר ריש סימן פ'.43
ר' שאול ישראלי, שם אות ח' עמוד תקצ.44
.223פסקידין שם עמוד 45
פתחי חושן ירושה ואישות פרק י' הערה ט' ד"ה ומהו שיעור המלאכות, ועיין לעיל שם הערה ג'. ועיין אוצה"פ סימן פ' ס"ק ב' אות ב'.46



 ולפי זה מאחר שיש מחלוקת הפוסקים ז"ל בכתובות סו. אם העדפה על ידי הדחק שייך לבעל, ואם כן
 מצד ספק יכולה האשה לטעון קים לי כהראשונים ז"ל שסוברים שזה שייך להאשה, ועיין בח"מ .. ובב"ש

47שהעתיקו את דברי הב"ח ...

הבית     פרנסת עיקר שמרווחת אשה

    , ידיה     במעשה זוכה אינו מזונות לה נותן אינו אם
…המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה קבין שעורין 

…נותן לה מעה כסף לצורכה 

48ואם אין נותן לה מעה כסף לצורכה מעשה ידיה שלה

  במותר (ואף היא רצתה), לאו למימרא דאינה יכולה לכופו ליתן, שאם כן מה הועילו חכמים49ואוקמינהו
 בתקנתם, [הא – הד'] הוא יכול לעכב ואף היא אם רצתה אומרת איני נוטלת ואיני עושה ואין זו תקנה של

כלום.

 אלא הכי קאמר אם אינו נותן לה מעה כסף והיא שתקה ועשתה מותר מן הסתם נמי לעצמה. ול"נ (דה"נ)
 [דהה"נ] נמי למזונות ומעשה ידיה, אבל רבותא קא משמע לן שאפילו במעה כסף שאינה צריכה לו כל כך

50לא אמרינן ויתרה.

51אלמנה ששהתה שתים ושלש שנים ולא תבעה מזונות איבדה מזונות.

 והני מילי לאפוקי מבעל, אבל אם [לא נתן לה מזונות ו]עשתה ואכלה אף על פי שהותירה אין לבעלה
 עליה כלום, דכל היכא דאיהו לא יהיב לה [מזוני הרי משכון בידה תמשכננו עליו, ואינה צריכה להתנות
 עמו בבית דין ולומר איני ניזונת ואיני עושה. וזו היא ששנינו (לעיל סד:) אם אינו נותן לה מעה כסף

52לצרכיה מעשה ידיה שלה. כן נראה לי.]

 הרי שלא תבעה ולא לותה ולא מכרה אלא דחקה עצמה ביום ובלילה ועשתה ואכלה, אין לה כלום, ואם
53עשתה והותירה הכל שלה:

ט" מהרי
 ומה שמספקא עלי בנשים האלו שהנה גבירות ונכנסות בחצרות שרי מלכים וטירותם והמה כאניות סוחר
 להביא טרף לביתם ומכלכלים את בעליהם זה כמה שנים ומפרי ידיהם עשתו גם גברו חיל עושר ונכסים
 אם נאמר שאשה כזאת אין לבעלה זכות בכל אשר עשתה חיל כי מאחר שהוא אינו מעלה לה מזונות
 אדרבא היא מכלכלת את בעלה ואת בניה ואת כל אשר אתה בבית אין הבעל זוכה במעשה ידיה בסתם

ואינה צריכה לפרש ולומר איני ניזונית ואיני עושה דכל שאין הבעל זנה במאי זכי במעשה ידיה.

עטרת שלמה שם אות ו'.47
משנה כתובות סד:48
שם נט.49
חדושי הרמב"ן (מכון מערבא) שם סד:, הובא בחדושי הרשב"א שם.50
כתובות צו.51
רמב"ן שם, הובא במגיד משנה אישות יב:כב.52
שלחן ערוך ע:יא.53



ומנא אמינא לה מהא דמייתי הר"ן ז"ל בפרק אלמנה ניזונית משם הרמב"ן ז"ל גבי אלמנה ששהתה ...

 אלא שאפשר לומר דנשים אלו שתחלת שמושן במלאכה זו עדיין הבעל טורח במזונות וכשהיא מרווחת
 ונותנת יציאות הבית כל שלא אמרה איני נזונית וכו' הרי יש לה ממה שתפרנס הבית ממה שהרויחה כבר

ומדידיה קאכלא ומדידיה שתיא וכל מה שהיתה הולכת ומשתכרת קמא קמא בטיל לגבי בעל

 דעל הסתם היתה עושה כדרך שהיתה  …אי נמי אפשר לומר דכיון דאיכא ריוח ביתא מסתמא וותרה 
54עושה בתחלה ואם איתא דקפדה היה לה לפרש

למלך  משנה
 ודבריו [של מהרי"ט] קשים הם בעיני דהיאך השמיט הרב דברי גדולי המחברים אשר נחלקו בזה כמו

 והרשב"א האריך בזה והסכים לדעת זה כמו שכתב מוהריק"א שם. …שכתב הטור בשם הראב"ד 

 ואם תאמר דגבי אשה עם בעלה לא נפקא לן מידי דכשתמצא לומר דאין זה בכלל מעשה ידיה דין מציאה
 יש לשבח זה ומציאת האשה לבעלה ולא איירי הני רבוותא ז"ל אלא גבי אלמנה דכשנאמר דאין זה השבח

חשוב כמעשה ידיה זכתה האשה דמציאת האלמנה לעצמה.

לעצמה דמציאתה  הרמ"ה  כתב  ניזונת  אינה  דאם  רבוותא    פליגי עצמה  האשה  מציאת    דגבי ליתא   הא 
 והרא"ש חלק עליו וכמו שכתב הטור סימן פ"ד. אם כן למאן דסבירא ליה דאין זה בכלל מעשה ידיה כיון

דאין הבעל זנה ממילא מציאתה לעצמה לדעת הרמ"ה שכתבתי.

 וכל מה שצידד הרב ז"ל בסוף דבריו לא שייכא אלא אם נחשוב שבח זה מעשה ידיה אבל למאן דיהיב ליה
 דין מציאה סוף סוף הרי לא זכה בעלה ומציאתה לעצמה לדעת הרמ"ה ולא מפקינן מינה ומהתימה מהרב

55ז"ל שהעלים כל זה וצ"ע

משפט  נתיבות
56מציאת האשה ומעשה ידיה וירושתה לבעל .. וכן הדין בכל מה שהיא מרווחת באיזה ענין שיהיה ...

 נראה שכונתו לומר דלא תימא דמ"ש מעשה ידיה לבעלה דוקא במלאכות הקבועות וחייבת בהן כגון
 לטוות בצמר וכיוצא בו אבל או הרויחה בדבר אחר שאינה חייבת בו אינו בכלל מעשה ידיה שהם לבעלה

אלא הוא הדין בכל מה שהרויחה באיזה אופן שיהיה הכל הם בכלל מעשה ידיה והם לבעלה

 הרי שהראב"ד והרשב"א סבירא להו  …ולכאורה נראה דלאו כל אנפין שוין בדין זה ויש חולקין בדבר 
 שכל מלאכה שאינה חייבת בה ואינו יכול לכופה שתעשה אותה אם עשתה הרי היא לעצמה ואינו בכלל
 מעשה ידיה ולפירוש זה יש לתמוה על רבינו שכאן כתב בסתם דבכל אופן שהרויחה הוא משל בעלה ואלו

בחלק י"א מנתיב זה כתב דברי הרשב"א ז"ל אלו וכתב שכן עיקר

 ונראה לעניות דעתי שעל כרחך לא כתבו כן הראב"ד והרשב"א אלא לגבי יתומים דמעשה ידיה שחייבת
 להם הוא שלהם תחת מזונות אבל לא מציאתה וגם לא העדפה דהוי כמציאתה .. ומשום הכי סבירא ליה
 דאם השביחה בקרקע או הרויחה במעות או בסחורה וכן כל כיוצא בזה אין זה בכלל מעשה ידיה כיון
 שאינה חייבת בכך אלא דמי למציאה או להעדפה שהיא לעצמה אבל גבי בעל דהעדפה ומציאה לבעל לא

 , הובא בכנסת הגדולה סימן פ' הגהות טור ס"ק א', בבארקשרשו"ת מהרי"ט חלק ב' חו"מ סוף סימן ס"ז ד"ה ומה שמספקא עלי, עמוד קיג.  54
היטב שם ס"ק א', פתחי תשובה שם ס"ק א'.

 אישות ריש פרק כ"א. ובפתחי תשובה (שם ס"ק א') כתב שנראה שעת המשנה למלך שיכולה האשה לומר קים לי ולהחזיק את מעשה ידיה55
לעצמה.

רבינו ירוחם (שם).56
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 וזהו שכתב רבינו בסתם בכל מה שמרווחת באיזה  …עדיף ריוח זה מהעדפה ומציאה דכולהו של בעל 
אופן שיהיה הוא של בעל ולא הזכיר חולקים על זה.

 יעוין שם כנראה דפשיטא ליה להרב ז"ל שריוח זה  …וכפי הנראה שכן דעת מורי הרב ז"ל [המהרי"ט] 
 הוא בכלל מעשה ידיה ולא נסתפק אלא אי חשיב כאומרת איני נזונת ואיני עושה וסתמו כפירושו או לא
 ודבר תימה הוא היכי אישתמיטיתיה בתרין ארייותא הראב"ד והרשב"א סבירא להו ששבח זה אין בכלל
 מעשה ידיה אלא שנראה לעניות דעתי דמשמע ליה להרב ז"ל שלא אמרו כן אלא לגבי יתומים כדכתיבנא
 וגם צריך לומר דמשמע ליה לרב ז"ל דלגבי בעל לא דמי ריוח זה למציאה דאם כן אפילו באינה נזונת
 סבירא ליה להרא"ש דמציאתה לבעל אלא משמע ליה לרב דטפי דמי ריוח זה להעדפה שהוא בכלל מעשה

57ידיה וכל שאמרה איני נזונת ריוח זה הוי לעצמה

ישראלי'   שאול ר
 מכל מקום מהא דחזינן דמילתא דפשיטא ליה למהרי"ט, שכל עוד הבעל ממלא חובותיו והאשה ניזונת
או   בצמר, העשיה  דוגמת    שבבית, ממעשיה  באים  הם  אם  האשה    ידי   במעשי   להבחין   אין    מהכנסותיו,
 מעבודות חוץ, איזה שלא יהיה, שכל שלא פירשה ואמרה איני ניזונת ואיני עושה הדבר מתפרש שעושה

זאת תחת מעשי ידיה שמחויבת בהם מעיקר הדין.

 ובזה נפשט הספק – שכל מלאכה שעושה אשה, בגבולות סבירים, שמקבילים להתעסקות ומלאכה שהיתה
 יכולה לעשות בעבודה בבית, הרי הם בגדר מעשי ידיה שמשועבדים לבעלה, לא מדין העדפה, ומכל שכן
 שמעצם הדין יש לראות את ההכנסה  …לא מדין העדפה שעל ידי הדחק, דבפשוטו הם שייכים לבעל, 

  לאותן מלאכותבמקום ובתמורהשל האשה גם לא במסגרת המלאכות הקבועות על ידי חז"ל, הכל כבא 
שחייבת בהן.

 דעבודה שעשתה בזמן שהיחסים היו תקינים, והכנסה שבאה לה מזה, כגון שזו  …וכאן אני בא להעיר 
  מעשי ידים שקבעובמקוםהיתה עבודה במסגרת סבירה ולא על ידי מאמץ יוצא מן הכלל, שזו באה   

58חכמים, והרי זה שייך לבעל מדין שקבעו חז"ל – מעשי ידיה תחת מזונותיה.

נוספת  לקריאה
59ספר עדת מעזו•

60ספר בנין שלם•

 נתיבות משפט עמודים קסה.:, ועיין חזון איש כתובות סימן ע' אות ו', משפטיך ליעקב (ר' צבי יהודה בןיעקב: בני ברק תשנ"ה) סימן ל"ט57
אות י"ב עמודים תקנהנח), משפטי שאול סימן ט"ו, עטרת שלמה חלק א' סימן כ"ג, אוצה"פ סימן פ' ס"ק א' אות ד' וס"ק ו' אות ד'.

ר' שאול ישראלי, הערות שבסוף ספר משפטיך ליעקב, עמודים תקפטצ אותיות ו'ז'.58
ר' אברהם יצחק הלוי כלאב, עדת מעזו (ירושלים תשס), חלק ב' עמודים רכרלז.59
ר' אפרים אריאל הכהן עמאש, בנין שלם (ביתר עילית תשסב), עמודים ריזרכח.60


